
 

Aquest diumenge de Quaresma és conegut 
com a diumenge «Laetare», de l’alegria, 
perquè s’albira ja la propera Pasqua. El fet 
m’ha recordat que cal creure amb alegria. 
Alhora, cal remarcar que l’alegria és una 
actitud fonamental de la vida cristiana i del 

testimoniatge. 
He recordat una anècdota de la seva infància que 
l’escriptor Bruce Marshall explicava. Educat en una família 
protestant puritana, l’hora del culte a l’església era per a 
ell, d’infant, una tortura: no podia parlar, no podia quasi 
respirar, i si es movia la seva mare el pessigava. Si per 
casualitat li queia un balí de la butxaca i es posava a córrer 
cap al presbiteri per recuperar-lo, ja sabia que li tocaria 
estar castigat durant quinze dies sense sortir. Un dia va ser 
convidat a una primera comunió d’un amic seu catòlic, i va 
passar que en un moment solemne de la Missa li va caure 
de la butxaca una moneda que va rodolar pel passadís 
central fins a caure en la reixa de la calefacció. El capellà i 
els fidels que seguien el camí de la moneda van esclatar 
en una rialla i van somriure. Bruce no entenia per què allà 

ningú no s’havia 
escandalitzat. I amb 
la lògica pròpia dels 
infants es va dir a si 
mateix: «Aquesta 
ha de ser l’església 
veritable, perquè 
aquí riuen!».
Certament que una 

de les característiques dels catòlics hauria de ser l’alegria.
Al començament de «La Joia de l’Evangeli» escriu el Papa: 
«L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels 
qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell 
són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de 
l’aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria».
Però –ens podem preguntar– com és possible viure 
amb alegria enmig de tantes proves i situacions difícils 
de la vida: malalties, violències, fam, guerres, egoismes, 
injustícies...? No serà l’alegria una il·lusió i una fugida de 
la dura realitat de la vida?

Déu és la font de la veritable alegria
Certament, totes les veritables alegries, ja siguin les 
petites del dia a dia o les grans de la vida, tenen el seu 

origen en Déu, encara que no ho sembli, perquè Déu 
és comunió d’amor etern, és alegria infinita que s’estén 
a tots aquells que estima i l’estimen. Déu ens vol fer 
partícips de la seva alegria perquè som acceptats, acollits 
i estimats per Ell. Aquest amor de Déu a cadascun de 
nosaltres es manifesta d’una manera plena en Jesucrist. 
La trobada amb Jesús sempre provoca una alegria 
profunda, tal com podem constatar en moltes narracions 
dels evangelis.

L’alegria de l’amor
Sentir-se estimat i estimar produeix alegria, i l’alegria 
és una manera d’estimar. Quan s’estima de veritat 
s’experimenta una joia profunda que té el seu fonament 
en el fet de donar-se. La persona es realitza plenament 
quan es dona.

L’alegria en les proves
També és possible l’alegria en les proves de la vida si estem 
arrelats en l’amor de Déu, si ens sentim acompanyats per 
Jesús, si no renunciem a estimar i perdonar, perquè el 
nostre cor està fet per a l’alegria.

Un signe clar de la vida cristiana ha de ser l’alegria en 
la vida de cada dia: l’alegria de viure, l’alegria davant la 
bellesa de la natura, l’alegria del treball ben fet, l’alegria 
del servei, de l’amor sincer; també, els moments bonics 
de la vida familiar, l’amistat compartida, l’exercici de les 
qualitats personals, l’estimació que ens tenen, el fet de 
parlar i ser escoltats, la constatació de ser útils als altres.
Ens cal ser testimonis d’alegria!

L’ALEGRIA DE CREURE!

«Una de les 
característiques dels 

catòlics hauria de  
ser l’alegria»
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R. Si mai t’oblidava, Jerusalem, que se 
m’encasti la llengua al paladar.

Vora els rius de Babilònia ens assèiem
tot plorant l’enyorança de Sió.
Teníem penjades les lires als salzes
que hi ha a la ciutat.

Quan volíem que cantéssim els qui ens 
havien deportat,

quan demanaven cants alegres els qui 
ens havien entristit,

i ens deien: «Canteu-nos algun càntic 
de Sió».

Com podíem cantar cants al Senyor
en una terra estrangera? Si mai 

t’oblidava,
Jerusalem, que se’m paralitzi la mà 

dreta.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE QUART DE QUARESMA

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del segon llibre de les Cròniques, 36, 14-16.19-23

En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la 
culpa d’imitar tots els costums abominables de les altres nacions, profanant així el 
temple del Senyor, que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus 
pares, els enviava cada dia missatgers que els amonestessin, perquè li dolia de 
perdre el seu poble i el lloc on residia. Però ells es burlaven dels missatgers de 
Déu, no feien cas del que els deia i escarnien els seus profetes, fins que el Senyor 
arribà a enutjar-se tant contra el seu poble que ja no hi havia remei. Llavors els 
caldeus incendiaren el temple de Déu, derrocaren les muralles de Jerusalem, ca-
laren foc a tots els seus palaus i destruïren tots els objectes preciosos. El rei dels 
caldeus deportà a Babilònia els qui s’havien escapat de morir per l’espasa, i se’ls 
quedà per esclaus d’ell i dels seus fills, fins que passaren a domini persa. Així es 
complí la paraula que el Senyor havia anunciat per boca de Jeremies: el país fruí 
dels anys de repòs que li pertocaven; tot el temps que quedà desolat, el país va 
reposar, fins haver complert setanta anys. Però l’any primer de Cir, rei de Pèrsia, el 
Senyor, per complir la paraula que havia anunciat per boca de Jeremies, desvetllà 
l’esperit de Cir, rei Pèrsia, perquè promulgués, de viva veu i per escrit, un edicte 
que deia: «Cir, rei de Pèrsia, fa aquesta declaració: el Senyor, el Déu del cel, m’ha 
donat tots els reialmes de la terra i m’ha encoratjat que li construís un temple a Je-
rusalem, ciutat de Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del seu poble, que el Senyor 
sigui amb ell i que hi pugi».

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes, 2, 4-10

Germans, Déu, que és ric en amor, ens ha estimat tant que ens ha donat la vida 
juntament amb Crist, a nosaltres, que érem morts per les nostres culpes. És per 
gràcia que Déu us ha salvat. I juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i ens ha 
entronitzat en les regions celestials, perquè davant dels segles que vindran quedi 
ben clara la riquesa de la seva gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres en 
Jesucrist. A vosaltres, que heu cregut, us ha salvat per gràcia. No ve de vosaltres: 
és un do de Déu. No és fruit d’unes obres, perquè ningú no pugui gloriar-se’n; som 
obra seva: ell ens ha creat en Jesucrist per dedicar-nos a unes bones obres que ell 
havia preparat perquè visquem practicant-les.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 3, 14-21

En aquells temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès en el desert enlairà la 
serp, també el Fill de l’home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell 
tinguin vida eterna. Déu estimà tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no 
es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu 
Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui 
creuen en ell no seran condemnats. Els qui no hi creuen ja han estat condemnats, 
per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè, 
quan la llum ha vingut al món, s’han estimat més la foscor que la llum. És que no 
es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar 
en la foscor, perquè la llum descobriria con són les seves obres. Però els qui viuen 
d’acord amb la veritat busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja que ho 
fan segons Déu».

Obrir els ulls 

«Tothom qui obra malament té odi a 
la llum i es vol quedar en la foscor 
perquè la llum descobriria com són 
les seves obres». Sovint ens fa por 
veure’ns tal com som. Els humans 
tenim una gran tendència a fugir i 
amagar-nos de Déu i de nosaltres 
mateixos. Preferim viure enganyats 
sense buscar la llum. Cal, doncs, 
començar la nostra conversió per 
obrir els ulls i veure; preguntar-nos 
el sentit del nostre viure diari. Així 
trobarem la creu, i descobrirem el 
Fill de l’home, que ha estat enlairat 
no per condemnar el món, sinó per 
salvar-lo. I experimentarem que Déu 
ha estimat tant el món per donar-nos 
la vida eterna: veurem que Déu es fa 
sempre trobadís fins i tot a aquelles  
persones que el busquen poc o gens.

 Pere Carreras
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Visita Pastoral del bisbe Francesc a 
l’arxiprestat de la Costa Brava Centre

El bisbe Francesc va iniciar, ara fa unes setmanes, la Visita Pastoral a l’ar-
xiprestat de la Costa Brava Centre, format per 21 parròquies i dos anne-
xos. Es tracta del penúltim arxiprestat pendent de visitar dels 13 que hi 
ha en total a la Diòcesi. Només faltarà el de la Selva. Durant la Quaresma 
de l’any 2010 el bisbe va iniciar aquestes visites a les parròquies, comuni-
tats religioses, moviments i associacions de la Diòcesi per conèixer més 
de prop la seva gent i la seva activitat. Ara, en temps de pandèmia, s’han 
vist afectades, però amb les mesures sanitàries corresponents segueixen 
mantenint la màxima proximitat possible.

En un article a la revista diocesana El Senyal, el bisbe explica que les visi-
tes pastorals «han estat una ocasió privilegiada per descobrir tot allò que 
les parròquies fan en l’ordre de l’evangelització, de la formació i educa-
ció cristiana dels feligresos, de la celebració dels sagraments i de la pre-
gària, del testimoniatge de la caritat envers els necessitats d’ajuda, i tam-
bé dels allunyats».

«A tot arreu he estat molt ben acollit», afirma el bisbe, i afegeix: «He tingut 
ocasió de conèixer millor la nostra Diòcesi i, per això, d’estimar-la més».

Visites Pastorals (arxiprestats):
 

La pandèmia ha 
fet canviar els 
costums de 
dos Via Cru-
cis tradicio-
nals: el de les 
Creus (Girona) 
i el del Mont-
sacopa (Olot). 
Pel que fa al 
primer, els fi-
dels el poden 
seguir virtual-
ment gràcies a un vídeo que es pen-
ja cada diumenge al canal de YouTube 
de la Junta de Confraries de Setma-
na Santa. El diumenge de la setmana 
que ve (21 de març), qui vulgui ho po-
drà fer presencialment a la Catedral a 
dos quarts de 5 de la tarda. Serà pre-
sidit pel bisbe Francesc.
Pel que fa a l’olotí, s’ha traslladat a 
l’església del Tura els divendres a dos 
quarts de 7 de la tarda. Haurem d’es-
tar pendents si les mesures sanitàries 
permeten que el divendres Sant se ce-
lebri al Montsacopa, com és costum. 
Els participants surten resant el Rosa-
ri des de l’església de Sant Esteve fins 
a la primera estació, i a partir d’aquell 
moment es du a terme aquesta pràc-
tica devocional. La mateixa venerable 
Lliberada Ferrarons  (1803-1842) hi par-
ticipava (a la imatge).
Els fidels al Via Crucis –expressió lla-
tina que significa «Camí de la Creu»– 
evoquen els moments més impor-
tants de la passió de Jesús.
El que generalment es practica és el 
que coneixem com a «tradicional», 
amb catorze estacions que combinen 
aspectes evangèlics i de la tradició. El 
papa Joan Pau II proposà l’any 1991 
un Via Crucis amb estacions més fide-
dignes als evangelis, afegint una quin-
zena estació relacionada amb la Re-
surrecció. Aquest «nou» Via Crucis, 
però, no ha acabat d’arrelar. El mateix 
Joan Pau II va continuar fent el tradi-
cional al Coliseu, igual que Benet XVI 
i Francesc.

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

MIRADOR

El Via Crucis en 
pandèmia  

• Banyoles (2010)
• Ter - Brugent (2010-2011)
• Girona - Salt (2011)
• Farners - Montseny (2012)
• Alt Empordà Marina (2012)

• Alt Empordà Interior (2012-2014)
• Alt Fluvià (2015-2017)
• Montgrí - la Bisbal (2018)
• Tordera i Maresme (2019-)
• Costa Brava Centre (2021-)

Dia del Seminari 2021: «Pare i germà, com sant Josep»
El proper diumenge 21 de març se ce-
lebra una nova edició del Dia del Semi-
nari, jornada que l’Església convoca des 
de l’any 1935 amb l’objectiu de suscitar 
vocacions al presbiteri a través de la sen-
sibilització, dirigida a tota la societat, i en 
particular a les comunitats cristianes. El 
lema d’enguany és «Pare i germà, com 
sant Josep».
A la Diòcesi de Girona hi ha actualment 
tres seminaristes: Edgar Jaulent, Lluc 
Juscafresa i Josep Maria Busquets. Tots 
tres resideixen al Seminari Major Inter-
diocesà de Catalunya. Més informació a 
www.seminaridegirona.com.

Pare i germà, 
               com sant Josep

Dia del Seminari
19/21 de març de 2021
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AGENDA SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge quart de Quaresma, 14 de 
març de 2021. Diumenge Laetare (Diu-
menge de l’alegria). Sta. Matilde (+ 968), 
reina a Saxònia (Alemanya). Fundadora 
d’hospitals per a pobres. Lectures: 2Cr 
36, 14-16.19-23 / Sl 136 / Ef 2, 4-10 / Jo 
3, 14-21.

Dilluns, 15. Sta. Madrona (+ s. III-IV), 
verge i màrtir. Primer patrona (avui copa-
trona) que va tenir la ciutat de Barcelona. 
Invocada per a la pluja i pels navegants 
barcelonins. Sta. Lluïsa de Marillac (+ 
1660), vídua i fundadora de les Filles de 
la Caritat. Patrona de les assistentes, 
treballadores i voluntàries socials. Lec-
tures: Is 65, 17-21 / Sl 29 / Jo 4, 43-54.

Dimarts, 16. St. Heribert (+ 460), bisbe 
de Colònia. Sta. Eusèbia (+680), abades-
sa. Lectures: Ez 47, 1-9.12 / Sl 45 / Jo 5, 
1-3a.5-16.

Dimecres, 17. St. Josep d’Arimatea (s. 
I), patró dels enterramorts i serveis fune-
raris. St. Patrici (+ 460), bisbe i evange-
litzador d’Irlanda. Sta. Gertrudis (+ 659), 
abadessa ascètica. Lectures: Is 49, 8-15 
/ Sl 144 / Jo 5, 17-30.

Dijous, 18. St. Salvador d’Horta (+ 1567), 
copatró de Santa Coloma de Farners, fra-
re franciscà. St. Eduard (+978), rei. Ani-
versari de la mort de la venerable Maria 
Gay i Tibau, fundadora de les Religioses 
de Sant Josep de Girona. Lectures: Ex 
32, 7-14 / Sl 105 / Jo 5, 31-47.

Divendres, 19. St. Josep, espòs de la 
Verge Maria, patró dels fusters, engi-
nyers industrials, graduats socials i dels 
pares. Lectures: 2S 7,4-5a.12-14a.16 / 
Sl 88 / Rm 4, 13.16-18.22 / Mt 1, 16.18-
21.24a (o bé: Lc 2, 41-51a).

Dissabte, 20. Sta. Fòtima, la dona sa-
maritana que parlà amb Jesús. Invocada 
pels psicòlegs. Lectures: Jr 11, 18-20 / 
Sl 7 / Jo 7, 40-53.

Litúrgia de les Hores. Diumenge, del 
diumenge. De dilluns a dijous, de la fèria. 
Divendres, de la solemnitat. Te Deum. 
Dissabte, propi.
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Almoina penitencial destinada al servei 
d’ajuda econòmica de Càritas

Durant la Quaresma, la tradició 
cristiana ha subratllat sempre 
el valor penitencial de la pre-
gària, l’almoina i el dejuni. És 
en aquesta línia que el Bisbat 
de Girona proposa cada any 
destinar l’almoina penitencial 
–és a dir, les privacions volun-

tàries que es realitzen durant aquest temps litúrgic– a progra-
mes de Càritas Diocesana a favor de les persones en situació o 
risc de pobresa i exclusió social. Enguany, la campanya està des-
tinada al servei d'ajuda econòmica que forma part del programa 
de cobertura de necessitats bàsiques de persones vulnerables.
Les aportacions es poden fer a través les parròquies i al compte 
de La Caixa ES10 2100 0002 55 0109178280.

Període de preinscripció als centres esco-
lars: del 15 al 24 de març

Del 15 al 24 de març el Depar-
tament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya duu a terme 
les preinscripcions en els cen-
tres escolars sostinguts amb 
fons públics, per a les etapes 
de l’ensenyament obligatori. 
Des de la Delegació episcopal 

d’Ensenyament del Bisbat de Girona volen encoratjar els pares 
a sol·licitar l’assignatura de religió catòlica, «assignatura que 
obre a la transcendència a partir d’uns continguts acadèmics, 
els quals han de ser completats amb la vivència i la celebració en 
la catequesi parroquial». Per resoldre qualsevol dubte us podeu 
dirigir a la Delegació d’Ensenyament, a l’adreça ensenyament@
bisbatgirona.cat o al telèfon 972 41 27 20.

DIUMENGE, 14 DE MARÇ
Visita Pastoral del bisbe Francesc a 
Sant Feliu de Guíxols. A les 11 del 
matí, missa a l’església del monestir.

Festa de sant Bernat Menthon, pa-
tró dels excursionistes. A la 1 del 
migdia, missa al santuari de la Mare 
de Déu del Mont. Inclourà processó 
del sant i la benedicció dels estris de 
muntanya. També té lloc la romeria 
de les parròquies de Banyoles.

Via Crucis de Quaresma per via 
telemàtica. A dos quarts de 5 de la 
tarda, al canal a YouTube de la Junta 
de Confraries de Girona. Hi podeu ac-
cedir a través de www.juntaconfrari-
esdegirona.cat

DILLUNS, 15 DE MARÇ
Recés de l’Apostolat de l’Oració. A 
les 6 de la tarda a l’església del Sagrat 
Cor de Girona. Inclou: consagració al 
Sagrat Cor, meditació, rosari i missa.

DIMARTS, 16 DE MARÇ
Conferència «En Déu hi puc creure 
tot sol. Quina necessitat tinc de l’Es-
glésia i dels altres?». A càrrec de Mn. 
Joan Amich. A les 8 del vespre al centre 
cultural parroquial de la Cellera de Ter.

DIVENDRES, 19 DE MARÇ
Missa amb motiu de la solemnitat 
de sant Josep. A les 12 del migdia a 
les Germanetes dels Pobres de Giro-
na. Presidirà el bisbe Francesc.

DISSABTE, 20 DE MARÇ
Jornades telemàtiques «Dissabtes 
amb Tu» de reflexió, diàleg i pregà-
ria. Lema de la sessió: «La llibertat 
dels cristians», a càrrec de Mn. Cinto 
Busquet. El cicle, organitzat pel mo-
viment dels Focolars, es duu a terme 
fins el mes de juny. Més informació: 
650 98 37 94.

DIUMENGE, 21 DE MARÇ
Visita Pastoral del bisbe Francesc a 
Pineda de Mar. A les 12 del migdia, 
missa a l’església de Sant Joan Bap-
tista (Poble Nou).

Via Crucis de Quaresma a la Cate-
dral de Girona. A dos quarts de 5 de 
la tarda. Presidirà el bisbe Francesc. 
Es podrà seguir en streaming pel 
canal a YouTube de la Junta de Con-
fraries de Girona. Hi podeu accedir a 
través de www.juntaconfrariesdegi-
rona.cat.

El santuari de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallerols obre de les nou 
les seves portes a partir del 21 de març. Cada diumenge, missa a la 1 del 
migdia. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 972 44 40 06.


